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Comisia Europeanã
pregãteºte achiziþii
comune în
domeniul apãrãrii

I
ntrarea în cel de-al doilea an de
conflict armat ruso-ucrainean ºi
continuarea acordãrii unui sprijin
militar substanþial autoritãþilor de

la Kiev, în condiþiile în care stocurile
de echipamentemilitare ºi muniþie din
statele membre ale Uniunii Europene
se situeazã la cote minime, i-au deter-
minat pe oficialii Comisiei Europene
sã ia în calcul un plan de achiziþie co-
munã de armament, muniþie ºi echipa-
mente militare.

Nuar fi primadatã cândComisia de
la Bruxelles ºi statele membre ar
achiesa cu privire la o achiziþie comu-
nã, primul pas fiind fãcut în pandemia
Covid-19 când au fost achiziþionate
vaccinurile anti-Sars-Cov2.Amai exi-
stat o încercare de stabilire a unei achi-

ziþii comune de gaze naturale, dupã
criza provocatã anul trecut de Federa-
þia Rusã care a redus drastic livrãrile
de gaze naturale cãtre statele din UE,
ba chiar le-a sistat perioade îndelunga-
te de timp, dar negocierile purtate de
liderii europeni au rãmas fãrã rezultat.

Acum, în contextul în care Federa-
þia Rusã pregãteºte o nouã ofensivã
militarã în Ucraina ºi îi va arunca în
luptã pe cei 300.000 soldaþi mobilizaþi
în toamna anului trecut ºi în care forþe-
le ucrainene au nevoie acutã de arma-
ment ºi muniþie a apãrut ideea unei
achiziþii comune la nivel european
pentru statele membre.

GEORGEMARINESCU
(continuare în pagina 3)

A mai rãmas ceva
de vândut, la
ordinele FMI,
pentru a trece peste
criza viitoare?

O
datã demult, poate cu peste
douã decenii în urmã, un de-
ficit de cont curent de 4% din
PIB era un mare semnal de

alarmã, iar Fondul Monetar
Internaþional îºi trimitea repre-
zentanþii cãtre acele þãri neferi-
cite pentru a le face propuneri
de bail-out care nu putea fi re-
fuzate.

Autoritãþile care au dus þãri-
le respective aproape de fali-
ment, guverne ºi bãnci centrale,
erau mai mult decât �bucuroase� sã
accepte astfel de �ajutoare�, mai ales
cã deciziile grele care urmau, cumar fi
concedierea unui numãr mare de sluj-
baºi ai statului, puteau fi justificate
uºor în faþa �alegãtorilor�.

Þara noastrã a fost într-o asemenea
situaþie cumai puþin dedouãdecenii în
urmã.Deficitul contului curent a ajuns

la circa 17miliarde de euro în 2007, în
condiþiile în care deficitul comerþului
cu bunuri a trecut de 21 demiliarde de
euro (vezi graficul 1).

Accentuarea dezechilibrelor
macroeconomice a fost ignora-
tã de autoritãþi, pe fondul
îndreptãrii atenþiei tuturor cãtre
promisiunea prosperitãþii oferi-
tã de o bulã imobiliarã fãrã
precedent istoric.

Oficialii BNRdãdeau asigu-
rãri cã nu existã motive de

îngrijorare, deoarece dezechilibrul ex-
tern este �susþinut� de intrãri de capital
strãin, care sunt gata sã finanþeze dez-
voltarea noului membru al Uniunii
Europene.

Ponderea deficitului de cont curent
în PIB s-a angajat atunci pe o traiecto-
rie acceleratã de creºtere.

(continuare în pagina 11)

Rãzboiul nelegiuit

L
a un an de când a început rãz-
boiul sãu împotriva Ucrainei
dus fãrã intermediari, aºa cum
o fãcea din 2014, Vladimir Pu-

tin nu a atins niciunul dintre obiecti-
vele pe care le fixa în discursul din 24
februarie. Nu am asistat nici la dena-
zificarea, nici la demilitarizarea Ucra-
inei, în schimb am vãzut degringolada
Rusiei. De la statutul de putere, la cel
de paria, n-a fost o distanþã foarte
mare. Au fost suficiente douã zile în
care ucrainenii au dovedit cã se pot
apãra pentru ca rãzboiul fulger sã se
transforme într-un eºec istoric. Iar
izolarea Rusiei este la fel de mare
astãzi ca acum un an. Cãci, precum pe
2 martie 2022, când Adunarea Gene-
ralã a ONU a votat o rezoluþie în care
condamna agresiunea Rusiei ºi cerea
retragerea imediatã a trupelor de ocu-
paþie cu 141 de voturi pentru, 5 voturi
împotrivã (Rusia, Belarus, Eritreea,
Coreea de Nord ºi Siria) ºi 35 de abþi-

neri, acum, chiar în ajunul comemorã-
rii primului an de la atac, pe 23 fe-
bruarie anul acesta, aceeaºi Adunare
Generalã a ONU a votat în favoarea
unei rezoluþii asemãnãtoare, tot cu
141 de voturi pentru, ºapte împotrivã
(s-au mai adãugat Mali ºi Nicaragua)
ºi 32 de abþineri. Cu toate eforturile
lui Vladimir Putin de a înspãimânta,
Rusia nu mai sperie pe nimeni.
Dintr-o putere regionalã care aspira la
supremaþie europeanã ºi întâietate mi-
litarã mondialã, Rusia a devenit un
stat vasal al Chinei, dependent de Iran
ºi care primeºte ajutor militar de la
Coreea de Nord.

Dacã pânã acumniciuna dintre pãr-
þi nu a reuºit sã se impunã categoric în
faþa celeilalte, încheierea acestui rãz-
boi depinde de situaþia militarã. Doar
atunci când operaþiunile militare se
vor fi încheiat, va fi loc pentru nego-
cieri.

(continuare în pagina 3)

Anul 2023 este decisiv
pentru consolidarea
echilibrelor economice

B
ugetul României pe
anul 2023 este con-
struit pe o prognozã
macroeconomicã po-
zitivã la nivelul
celor trei indi-
catori esenþiali -
creºterea eco-

nomicã, inflaþia ºi ºomajul.
Creºterea economicã se menþi-
ne, deºi la ritmuri mai mici, re-
spectiv 2,8%, comparativ cu
4,8% în anul 2022. Ritmul de
creºtere al produsului intern brut (PIB)
al României va fi mai mare decât cel
estimat, la sub 1% pentru economia
Uniunii Europene (UE). Ca atare,
anul 2023 va marca o nouã reducere a

decalajului economic dintre UE ºi
România, mãsurat prin PIB pe locui-
tor, la paritatea puterii de cumpãrare.
În anul 2021, acest indicator reprezen-

ta 73% din media UE. Inflaþia
va scãdea la circa 7-8% la fine-
le anului 2023, de la peste 16%,
în decembrie 2022. Rata ºoma-
jului va fi în jurul a 5% sub ni-
velul din UE, cu excepþia
ºomajului la tineri, unde ne si-
tuãm peste rata ºomajului din
UE.

Desigur, reducerea cu peste 50% a
procentului de inflaþie este evoluþia
ceamai aºteptatã la nivelul populaþiei.
În etapa actualã, micºorarea inflaþiei
este ceamai puternicã cale de întãrire a

solidaritãþii sociale, deoarece inflaþia
acþioneazã ca un veritabil impozit pe
puterea de cumpãrare a oamenilor, în
special a persoanelor vulnerabile, care
alocã cea mai mare parte a veniturilor
pentru cheltuielile de subzistenþã (hra-
nã, locuinþã). Întrebarea legitimã este
dacã diminuarea prognozatã a inflaþiei
va deveni ºi realitate. Rãspunsul no-
stru este afirmativ, având în vedere doi
factori principali: (1) existã o reducere
ºi o calmare a variaþiei preþurilor la
energie pe pieþele externe, chiar dacã
nivelul acestora nu a revenit la cel din
anul 2019. De exemplu, în 17 februa-
rie 2023, preþul gazelor naturale pe
piaþa europeanã era de 48 euro pe me-
gawatt/orã (echivalentul a circa 85 de

dolari barilul de petrol), comparativ cu
311 euro, nivelul maxim înregistrat pe
25 august 2022 (echivalentul a circa
500 dolari barilul de petrol). Nivelul
istoric al acestui preþ era de 10-30 euro
pe megawatt/orã. Desigur, nu exclu-
dem cã pot apãrea decizii impredicti-
bile ale Organizaþiei Þãrilor Exporta-
toare de Petrol (OPEC), care acþionea-
zã ca un cartel pe pieþele externe ale þi-
þeiului, ca evoluþii nefavorabile ale
rãzboiului dinUcraina etc., care sã de-
termine noi ºocuri ale preþurilor ener-
giei; (2) voinþa politicã a Guvernului
României ºi determinarea Bãncii Na-
þionale de a acþiona pentru reducerea
inflaþiei.

(continuare în pagina 9)

THEODOR
STOLOJAN

"Constructorii", picturã din 1950 de Fernand Leger

CÃLIN
RECHEA

În acest moment pare improbabil ca Rusia sã învingã,
dar la nivelul sãu de înarmare nici Ucraina nu pare a fi
suficient de puternicã pentru a se impune pe teatrul de
luptã. Pe de altã parte, chiar dacã Ucraina ar reuºi sã
recupereze toate teritoriile ocupate dupã 2014,
inclusiv Crimeea, Rusia tot nu ar fi învinsã.


